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FALUTAKARÍTÁS

Ha a napocska fényesen kandikál az égrôl, az emberek hangulata is vidámabb, szívet melengetôbb érzések töltik el. Ez az
állapot nagyobb teljesítményre sarkalja a tenni vágyókat.
Bizakodtam, hogy ez így lesz március elsején, amikor szemetet
szedni gyûlünk össze. Nahát, szombaton reggel borús, szeles idô
köszöntötte a Mûvelôdési ház elôtt gyülekezô lelkes embereket.
Gyerekek, fiatalok, középkorúak, idôsebbek mind azért jöttek,
hogy tegyenek a falu tisztaságáért. Öröm volt nézni milyen sokan
éreznek így! Tudom, hogy nem csak azok érdemelnek elismerést,
akik ott voltak személyesen, hanem azok is, akik ugyan nem
jelentek meg, de napokkal elôtte tipp-topp eltakarították házuk
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elôtt a szemetet. Eltüntették a tél lehangoló maradványait, hozzátéve a magukét a falu képének szebbítéséhez. A Tordas Értékmegôrzô - fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület és az
Ifjúsági Klub csapata, Tordas-Marton határtól szedegette a
szemetet. Bizony, az idôjárás nem volt valami kegyes velünk. A
szél feltámadt, erôsen tépte kezünkbôl a felvett mûanyagzacskókat, mintha begyûjtésüket nem akarta volna engedni. Persze, mi
nem hagytuk magunkat, hamar teltek a zsákok. A falu határában
sok dolgunk akadt. A Szabadság utcában már gyorsabban tudtunk
haladni, hála a házuk táját rendben tartóknak. Az esô is eleredt, de
a kedv nem lohadt, mindenképpen befejezzük a felvállalt feladatot, ez nem volt kérdés. A munka végeztével polgármesterünk
köszönetét fejezte ki csapatunknak. Fáradtan, de jókedvvel ültünk
le a Sport Büfében egy kis beszélgetésre, jó volt ismét együtt
lenni, és a faluért tenni.
Cifka Julika

TORDASI ÉLETMENTÔK
Tizennégyen fogadták el Szollár László meghívását arra a
képzésre, melyet a közelmúltban vásárolt - és a település rendelkezésére bocsátott újraélesztô készülék- melynek anyagiakban kifejezhetô értéke meghaladja a fél millió forintot használatának megismerésére szerveztek. ôk tizennégyen
jelenlétükkel azt is megerôsítették, hogy az egymás között
egyeztetett idôpontban a falu lakóinak életét védik. A közmegegyezéssel kialakítandó huszonnégy órás "szolgálat" egyben
garancia az állandóságra, a mûszer szakszerû kezelésére. A
mentôtiszt elôadása után valamennyien úgy nyilatkoztak:
örömmel tesznek eleget a felkérésnek, hiszen a jelenlegi orvosi
ügyeleti rendszer hiányosságai miatt bármikor szükség lehet
az eszközre, valamint frissen szerzett tudásukra is.
Papp Éva gyógypedagógus ápolói végzettséggel is rendelkezik,
mégis rengeteg új információt kapott a több mint kétórás
felkészítésen.
- A mentôtiszt lenyûgözô elôadása egy sor fontos dolgot helyére tett,
s egyértelmûen arról gyôzött meg: idônként nem árt a már megszerzett tudást feleleveníteni. Kijelenthetem, hogy új ismeretekre tettem szert, s az is egyértelmû, hogy az orvostudomány fejlôdésével
együtt a mûszerezettség is új dimenziókba lép. Az emberi lét nem
Folytatás a 2. oldalon...

örökös, soha nem tudhatjuk, mikor lesz a defibrillátor használatára
szükség, ahogy a tapasztalat mutatja, a legváratlanabb
eseményekre is fel kell készülnünk. Mindenkit megérinthet az
elmúlás szele: vagy ôt magát, vagy a család kedves, szeretett tagját.
Az élet torz fintorokat produkál: volt olyan ismerôsöm, aki teljesen
egészségesnek tûnt, s mégis fiatalon hagyott el bennünket. Akkor is
elkelt volna segítség, s talán a készülék birtokában a mai napig is
közöttünk lehetne. A mûszer használata egyébként nem okozhat
nehézséget senkinek, s az ügyelet sem jelent számomra gondot.
Sokan vagyunk tehát, akik segíthetünk a helyieken. Úgy gondolom,
ki kell emelnem Szollár László szerepét is, hiszen nem csak kedves
és fontos gesztus részérôl az újraélesztô készülék megvásárlása- e
tettével egyértelmûen elkötelezi magát a település mellett.
Cifka Orsolya a család vállalkozásában adminisztratív
tevékenységet végez, ám most gyesen van, s így ez a képzés egyben kapcsolódási lehetôség is számára.
- Soha nem tudhatjuk, mikor lesz a mûszer használatára szükség,
mikor kell frissen szerzett tudásunkat hasznosítani. Mától valamenynyi tordasi lakos nagyobb biztonságban van, hiszen az ügyeletesnél
mindig megtalálható a készülék, s ô néhány percen belül el tud jutni
az életveszélyben lévô lakótársunkhoz. Jó volt itt lenni, felidézni a
hajdan megszerzett ismereteket, megismerni az új orvosi eszközöket.
Ezek alapján bizonyos, hogy nem fogok megriadni, ha a készüléket
használnom kell, hiszen ezzel életet menthetek.

KEVERIK A CHARTÁT
Békeszeretô, az erôszakot és az értelmetlen pusztítást elítélô
ember lévén, örömmel olvastam a falu hivatalos lapjának
hasábjain a nyilvánvalónál is nyilvánvalóbbat. Azt, hogy
Tordas lakói-a chartában mindössze százan nevesítveelhatárolódnak a közelmúlt rongálásaitól, melyek mögött
egyesek egyértelmûen, helyi politikai szándékokat sejtenek,
holott erre egyértelmû bizonyítékok nincsenek. Valamint
felszólítják "a hazugságokkal és maffia-módszerekkel félelmet és gyûlöletet szítókat, hogy hagyjanak fel azon
tevékenységükkel, amellyel már eddig is maradandó
károkat okoztak községünknek."
Néhány dolgot viszont nem értek!
Hogy lehet az, hogy a falu egyetlen internetes fórumán az
esetek megtörténte után azonnal sajnálatukat kifejezôkhöz nem
jutott el a charta?
A megosztást ennyire elítélô kezdeményezôk miért is nem terjesztették ki aláírásgyûjtô akciójukat a közösség minden
tagjára?
Nekem, mint egyszerû olvasónak úgy tûnhet, hogy a chartát alá
nem író - erre lehetôséget sem kapó -, több mint ezer tordasi
egyetért, sôt támogatja a gyalázatos cselekedeteket, vagy ami
még rosszabb, talán a többi helybéli mind hazudozik gyûlöletet
kelt és valami eddig szemem elôl rejtve maradó bûnszervezet
katonái, kapitányai, alvezérei és keresztapái, ahogy ezt a maffiafilmekbôl ismerhetjük.
De a legszebb a végére maradt!
Ugyanis a békességüket, az elôzô pápát idézve bizonyítók majd
kétezer tordasi polgár nevét pótolták ki a nem békeszeretetérôl,
politikai elfogulatlanságáról, vagy visszafogottságáról híres dr.
Morvai Krisztina aláírásával, akit a tiszteletbeli tordasi címet is
elnyerte. Bár csak tudhatnám, hogy a gyûlöletet gyûlölô jogász
hölgy mivel érdemelte ki ezt a megtisztelô címet?
(Bedi Viktor)

Farkas Eszter ugyancsak gyesen van, de két gyermekének ellátása
mellett is szakított idôt az oktatáson való részvételre.
- A jelenlévôk között bizonyos fokú elônyt élvezek, hiszen általános
ápoló és asszisztens a szakvégzettségem. Az elôadásból sok apró,
bár nem lényegtelen információt gyûjtöttem. Már korábban is
szerettem volna megismerkedni ezzel a készülékkel, s most örülök,
hogy erre lehetôségem nyílott. A gyerekek miatt is itthon vagyok, s
ha kell segítek. Ez a szakmám: hajdan arra tettem esküt, arra tettem
fel az életemet, hogy teljes tudásommal az emberi élet és egészség
megmentéséért fáradozzak. Úgy gondolom, hogy valamennyi tordasi biztonságosabban élheti napjait, hiszen nem csak ez a tizennégy ember tud arról, hogy a település rendelkezik újraélesztô
készülékkel. A mûszer megvásárlását, közösségi hasznosítását a
helyi egészségügyben mérföldkônek tekintem, s örülök, hogy Szollár
László személyében ilyen önzetlen mecénást találtunk.
Mint az elôadó, Morva László (mentôtiszt) hangsúlyozta: a defibrillátor olyan, mint a poroltó, hiányát csak akkor vesszük észre, ha
gond van, ha valóban nagy szükség lenne használatára. Elmondta,
hogy minden olyan eseményen, rendezvényen, ahol nagy tömeg
jelenléte várható-színházak, koncertek, sportesemények - gondoskodnak ilyen készülékekrôl. Hazánkban ugyancsak célszerû
lenne valamennyi háziorvost ezzel a mûszerrel ellátni, ám
gyakran a szûkös anyagiak nehezítik a probléma megoldását.
Szollár László nem csak az újraélesztô készüléket vásárolta meg
a település számára, hanem az önkéntesek képzésérôl is gondoskodott. A képzés után a lakosságot is tájékoztatni fogja a készülék
igénybevételének lehetôségérôl.
- A mentô megérkezéséig is életben kell tartani a beteget, s ôk tizennégyen arra vállalkoztak, hogy ha kell, a nap minden szakában a
tordasiak rendelkezésére állnak. Az ügyeleteseknél lesz a készülék
és egy telefon, így e számon valamennyien elérhetôek lesznek.
Tisztáztuk azt is, hogy az ügyelet idôszakában minden önkéntes életmentô számára biztosított lesz a családi gépkocsi, s így a helyiek
biztonságban lesznek. Úgy gondolom, ezzel enyhíteni tudunk azon
a gondon, amely az orvosi ügyelet problematikája miatt állhat elô.
Mint ismeretes, az idôsek otthonának felépítésével optimális
megoldást tudtunk volna nyújtani e kérdésben, de néhány képviselô
ellenállása miatt a létesítmény felépítése meghiúsult.
(Süli Ferenc)

CSATORNÁZTUNK!
Folytatjuk és megosztjuk Önökkel Kuna Ferencnek a
Martonvásár-Gyúró Víziközmû Társulat elnökének gondolatait, aki az alábbiak szerint foglalta össze a csatornázásunk
építésének lényegét:
1.) Az érintett négy település (Gyúró, Tordas, Martonvásár,
Ráckeresztúr) többször pályázott állami támogatásra a
csatorna megvalósításához. Nem nyertek, sôt az országos
rangsor szerint olyan kategóriába sorolták a községeket,
hogy belátható idôn belül nem is számíthattak állami támogatásra. Valamikor az ezredfordulón komolyan kezdték
tehát mérlegelni az ÖKOTÁM Alapítvány ajánlatát.
2.) Az ÖKOTÁM Alapítvány ajánlatának megjelenése óta mindegyik polgármester (dr. Palánki Klára, Orbán András) több
megkereséssel fordult azokhoz az állami szervekhez, akik
aggályukat fejezték ki a rendszerrel kapcsolatban. Tették
azt, mert télteles jogszabályi akadályt nem láttak. A
megkérdezettek sem tudtak ilyet felmutatni3.) Ilyen körülmények között a mindenkori testület habitusától
függött, hogy miként dönt a csatornázásról. Akkor, amikor
az aggályosabbak voltak többségben az ügy egy helyben
topogott, amikor a kevésbé aggályosak (vagy inkább
bátrak?), akkor a csatorna elkészült.
4.) A kivitelezés alatt megkezdôdött a közmûfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése, de nem csak a visszaigénylése,
hanem az állam részérôl a visszautalása is. A Magyar
Államkincstár a visszaigénylés jogosságát nem vitatta, nem
is vitathatta, mert nem volt olyan jogszabály, ami alapján ezt
megtehette volna.
5.) Az Állami Számvevôszék 2005 tavaszán folytatta elsô vizsgálatát ez ügyben. A jelentés tartalmával lehet és kell is
vitatkozni, de ami fontos: nem talált törvénysértést sem az
önkormányzatnál, sem a víziközmû társulatnál. Megállapította viszont azokat a jogszabályi hiányosságokat (Kiskapukat?), amely alapján a rendszer mûködik.
6.) Az elôzôek figyelembevételével 2005 októberében
megszületett a parlamentben az elsô olyan törvény, amely

Szollár László üdvözli vendégeit

Nem kellett helyet keresgélni

A tordasi külön öltözõ

konkrétan az alapítványi támogatással megvalósuló
közmûberuházás ügyében hoztak. Mégpedig olyképpen,
hogy a 2004. évben visszaigényelt és a Magyar Államkincstár által visszautalt közmûfejlesztési hozzájárulásról
mondták ki, hogy vissza kell fizetni.
7.) Az önkormányzat halasztást kért a visszafizetésre, egyúttal
az Alkotmánybírósághoz fordult jogorvoslatért.
8.) A halasztást megkaptuk, a törlesztést 2010-tôl kell kezdeni,
ha addig az Alkotmánybíróság másképpen nem dönt.
9.) 2007 szeptemberben a Magyar Államkincstár - vélhetôen az esedékes kamatokat inkasszálta és az önkormányzat a
fizetôképesség határára került. Igaz e nélkül is ott volt…
10.) A csatorna mûszaki átadása óta eltelt több mint egy évben a
rendszer gazdátlanul, de mûködik. A négy település polgármesterének igyekezete nem látszik sem a végleges
használatbavételi engedély megszerzésében, sem a
mûködtetés rendezett körülményeinek megteremtésében.
Tényleg egyedül és
kizárólag azok a felelôsek
a kialakult helyzetért,
akik nem törôdtek bele a
szinte megváltoztathatatlan állami rangsorba,
hanem konokul azon dolgoztak, hogy igenis
fejlôdjön ez a négy falu
és legyen csatornája?
Biztos, hogy a legkisebb
közigazgatási egységeknek egyedül kell viselniük a jogi szabályozás hiányosságait, az
állami szervek közönyösségének következményeit, egyes rosszindulatú emberek hatalmi hóbortjait?
Településünk vezetôi tudják e, hogy ma ôk a felelôsek a település
mûködéséért, fejlôdéséért? Tettek, tesznek e valamit a siránkozáson, vádaskodáson kívül?
Márki Ferenc

KÖSZÖNJÜK…!

Internet, fórum

Egy maradandó emléket nyújtó élmény hatása alatt sem
jut több az eszünkbe, de ezt ôszinte szívbôl mondjuk.
Szollár László, helyi vállalkozó szervezésében, lebonyolításában és részvételével egy fantasztikus kulturális megmozduláson vehettünk részt, mi tordasi "szépkorúak", akik,
mint általában ez a korosztály, a kényelmet és a gondoskodást nagyon sokra becsüljük. Nos, ebben a programban
mindebbôl a maximum jutott osztályrészül.
A kényelmes autóbusz utazás után a közel 14000 fôt befogadó Papp László Sportarénában, ahol "Tordas" feliratú
táblával ellátott külön öltözô állt rendelkezésünkre, kiemelt
elbánásban részesülô vendégek voltunk a TISZTELET
Társaság 2008. évi Tavaszi Gáláján.
A háromórás mûsor nagyszerû harmóniában ötvözte a könynyûzene és a folklór elemeit, fiatal és "szebb korú"
mûvészek elôadásában. A sportaréna színültig megtelelt,
több ezer érdeklôdô maradt a kapukon kívül.
Hazafelé utunkat kedves, hangulatos kávéházi látogatással
fûszerezte vendéglátónk.
Ezúton is köszönjük Neked, Laci, ezt a szép délutánt-estét,
ami valamennyi résztvevô számára örömteli élményt nyújtott.

Fórumunk elérhetôsége:
http://www.tordas-ert.hu/forum
Azoknak, akik most kapcsolódnának
fóruméletünk pezsgô forgatagába, azoknak
akik hezitálnak, hogy bekapcsolódjanak-e,
illetve azoknak akik nem is tudják, hogy milyen
is a fórum, íme egy kis áttekintés.
Jelenleg 10 aktív témával mûködünk, melyek
közül a legnépszerûbb a "Szövegelés", több
mint 1700 hozzászólással. Ide bármi belefér!
A felhasználók megbeszélhetnek egymással
bármit, bármilyen témában, azzal a megkötéssel, hogyha a hozzászólás beleillik más, már
létrehozott témába, akkor azt kéretik inkább
oda írni.
Újonnan nyílt témánk, az "Élmények" is egyre
népszerûbb. Címébôl adódóan ide a felhasználók közvetlen, vagy közvetett élményeit
várjuk, legyen az jó, vagy kevésbé kellemes.
Ötleteket adhatunk egymásnak, egy szép hely
meglátogatására, egy kellemes séta megtételére.

"A tordasi szépkorú csapat"

Folyt. köv.

(www.tordas-ert.hu csapat)

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK, MI RÁKÉRDEZTÜNK!
A faluban már többen értesültek arról, hogy a nehéz anyagi
helyzetre tekintettel a település kulturális intézményeinek költségvetése megnyirbálásra, nyitvatartási idejük rövidítésre
kerül. Az eddig a környéken legendás színvonalon mûködô,
sokrétû kulturális értékeket felvonultató intézményekért
aggódókban felmerült kérdéssel - Mit tesz a Kulturális és
Oktatási Bizottság?- Petz Ernôhöz, a Tordas mûvelôdése felett
bábáskodni hivatott bizottság elnökéhez fordultunk!
A képviselô úr elmondta, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság
legutóbb a tavaly augusztusi falunap kapcsán ülésezett. Az elnök
úrnak nincs tudomása arról, hogy a bizottság újabb összehívását
bármely illetékes - polgármester, képviselôtestület, önkormányzat,
intézményvezetô - kezdeményezte volna. Nem is tartja ezt szükségesnek, mivel véleménye szerint a falu kulturális színterei a tervezett nyitvatartási és szerkezeti módosításokkal mûködésükben
nem csorbulnak. Egykor rendszeres könyvtárlátogatóként a nyitvatartás gyakoriságát mennyiségi tételnek érzi, aminek csökkentése nem megy a minôség rovására!
A Mûvelôdési Házzal kapcsolatban Petz Ernô hiányosnak tartja a
kommunikációt, az intézmény vezetôje és a bizottság között.
Említette, hogy azon a testületi ülésen, amelyen a Pénzügyi
Bizottság elnöke a Mûvelôdési Ház nyitvatartási idejének
csökkentését javasolta, a Mûvelôdési Ház igazgatójának kérdésére
"Mit szól ehhez a kulturális bizottság?" A "Most üljek magam
mellé?" nem kimondottan segítô szándékú kérdéssel felelt.

Az elôzô ciklusban Toman József által vezetett bizottsági munkával szakít, nem érzi a szervezet kötelezettségének a település kulturális életébe való tevékeny belefolyást, ezt olyan szakmai
résznek tekinti, amibe a bizottságnak nincs beleszólása. A
képviselôtestület által elfogadott, szervezeti mûködési szabályzatban leírtaknak-szerinte- a bizottság eleget tesz:
"Tevékenyen közremûködik az éves programok szervezésében,
lebonyolításában, bevonva ebbe az érdekelt civil szervezeteket."
(SZMSZ)
A Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke elmondta, hogy a falu
kulturális koncepciójának kialakításáért nem érez semmi fajta
felelôsséget, ennek teljes terhe a Mûvelôdési Ház igazgatójára
hárul, valamint, hogy Tordas kulturális élete, az ô és több
képviselôtársa szerint két programból áll, nevezetesen a Falunap és
a FÖSZTIVÁL.
A Mûvelôdési Házzal kapcsolatban megtudhatjuk tôle, hogy
csökkentett nyitvatartás mellett is sokkal hatékonyabbá lehetne
tenni az ott folyó munkát. Viszont ezen hatékonysági intézkedések
tervezetének létrehozása sem tartozik feladataik sorába.
A bizottság eredményeibôl mazsolázva megemlítette, hogy a két
már említett rendezvény költségvetését feltornázták és a megcsonkított nyitvatartású könyvtár informatikai fejlesztésére is kísérletet
tettek, de ennek végrehajtását a mai napig nem sikerült tetô alá
hozni!
További jó munkát kívánva búcsúzom!
Bedi Viktor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KULTÚR-KÖR-KÉP

Kreatív tordasiaknak!

Tordason tavaly nem kettô, hanem közel kétszáz
kulturális rendezvényen vehettünk részt.

A Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület,
HANGYA logótervezô pályázatot hirdet!
Feladat: A Tordas újkori alapjait lefektetô Hangya Szövetkezet, logójának megalkotása. Számítógépes grafikát és szabadkézi rajzos terveket is
elfogadunk!
Az alkotásokat, grafikákat, terveket 2008. Június 30.-ig várjuk (névvel,
címmel ellátva) e-mail-ben, a palyazat@tordas-ert.hu címre, vagy személyesen is leadható, a tordasi benzinkútnál!
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2008. augusztus 2-án, az
Aratóbálon kerül sor!

LELEMÉNYES PÁLYÁZÓK!
Segítsünk átvezetni Tordas ezen értékét, a HANGYÁT a XXI. Századba!
Eredményes munkát kíván:

A vezetôség

Egyesületi hírek
Az elôzô számunkban már beszámoltunk, hogy a tájház építési
engedélye jogerôre emelkedett.
A tervezett ünnepélyes alapkôletétel idôpontjáról külön értesítést fogunk
mindenkinek küldeni.
Az eddig már felajánlott bútorok, használati tárgyak és egyéb eszközök
szép számmal gyûltek össze.
Az épület elkészültével így teljes, korhû berendezés fog rendelkezésre
állni.
(Cifka János)

A falu kulturális élete a környéken egyedülállóan sokrétû
és gazdag (volt).
Tordas kulturális intézményeinek vezetôit, a falu
lakossága elfogadta és a mai napig, támogatja. A megyei
és országos szakmai szervezetek munkájukat, hozzáértésüket elismerték.
A Toman József nevével fémjelzett Kulturális és Oktatási
Bizottsággal-hosszú éveken át - az intézményvezetôk
kapcsolata folyamatos és eredményes volt.
A könyvtár egy hétig nem nyitott ki, az ott található
értékes kötetek nem voltak hozzáférhetôek!
A Mûvelôdési Házban (még) jelenleg is folyamatos a
munka. (Még) mûködnek a település klubjai, (még)
pályázatok készülnek és (még) a rendezvények
szervezése és lebonyolítása is folyamatos.
(Farkas Norbert)
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